
 

 

 

Nino Robotics 2-hjulet Kørestol 

Nino minder om en Segway, 

idet man bruger sin kropsvægt 

til at køre frem, bakke og 

stoppe. Nino er ligeledes ud-

styret med et rat, som bruges 

til at navigere, og som kan be-

tjenes med blot en arm. 

Det er let at sætte sig i Nino 

Robotics, da den har en lav påstigningshøjde, og da armlænene kan lægges 

ned for nem forflytning. Styret kan hurtigt tages af, så sædet er lettilgænge-

ligt. Styret kan placeres oven på et af hjulene, så det er let at få fat på igen, 

når man har sat sig i sædet. Derefter kan styret monteres igen ved blot at 

give det et let skub, hvorved det fastgøres i beslaget. 

Nino Robotics har mange finesser og er særligt velegnet, hvis du ønsker at 

komme ud i frisk luft og især velegnet til en bytur, da den er meget manøvre-

dygtig. Du kan f.eks. vende den på stedet, og idet den er smal, kan du komme 

ind i tøjbutikker, på cafeer, restauranter m.v. uden problemer. 

Styret har non-slip håndtag, så man kun skal bruge minimale kræfter på at 

styre, endvidere kan man via den tilhørende app forøge styrets følsomhed for 

anvisninger, så man ikke så nemt udtrættes. Desuden har styret et overskue-

ligt display for nødvendige oplysninger, herunder batterikapacitet m.v. 

 



 

 

 

 

FAKTA: 

• Designet og fremstillet i Frankrig i et nytænkende design og koncept 

• Let, men stærkt aluminiumstel 

• Dimensioner med nedfoldede armlæn: 59 x 74 x 59 cm 

• Sædebredde: 42 cm, sædedybde: 42 cm (kan justeres i 1,5 cm’s inter-

valler), sædehøjde fra gulv: 53 cm 

• Ryglænshøjde: 23 cm, ryglænsbredde: 35 cm  

• 5 Volt USB-opladningsstik til smartphone og tilhørende app (Segway-

Ninebot) til bl.a. finjustering af funktioner, div. info-displays m.v. 

• Batterirækkevidde: 25-35 km afhængig af batteriopladning, tempera-

tur, brugervægt, vindforhold, terrænets beskaffenhed, dæktryk m.v. 

• Opladningstid: 3-4 timer 

• Hastighed: 6-9 km/t (elektronisk begrænset) 

• Frihøjde: 4 cm op ad bakke, 15 cm ned ad bakke 

• Vægt (med batteri): 48,05 kg 

• Max. bruger vægt: 90 kg 

• Kan max. forcere en 20 %'s stigning. 

Se mere på www.gmcare.dk 

Ønsker du at høre nærmere er du også velkommen til at kontakte os på telefon 

51 15 01 10 

eller på mail info@gmcare.dk 

 


